
 

 

 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

_________  СЕСІЯ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка     № ______/VIII          _______ 2021 року 

 

 

Про зміну місцезнаходження органів місцевого самоврядування 
Софіївської селищної територіальної громади 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частиною 3 статті 9, частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських 
формувань», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних 
громад», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», 
Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про 
утворення та ліквідацію районів», Цивільним кодексом України, враховуючи 
рішення Софіївської селищної ради від 22.01.2020 № 2884-57/VIII «Про 
перейменування вулиці Шкільної в смт Софіївка», селищна рада вирішила: 

 

1. Змінити юридичну адресу Софіївської селищної ради з: Україна, 
53100, вулиця Шкільна, будинок 19, селище міського типу Софіївка, 
Софіївський район, Дніпропетровська область на: Україна, 53100,  бульвар 
Шевченка, будинок 19, селище міського типу Софіївка, Криворізький район, 
Дніпропетровська область. 

2. Змінити юридичну адресу Виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради: Україна, 53100, вулиця Шкільна, будинок 19, селище 
міського типу Софіївка, Софіївський район, Дніпропетровська область на: 
Україна, 53100, бульвар Шевченка, будинок 19, селище міського типу 
Софіївка, Криворізький район, Дніпропетровська область. 

3. Доручити Софіївському селищному голові Сегедію Петру Юрійовичу: 
3.1. В установленому законодавством порядку забезпечити державну 

реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичні особи, згідно пунктів 



1 та 2 цього рішення, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та  громадських формувань. 

3.2. Вжити невідкладних заходів, щодо виготовлення та зміни 
гербових печаток Софіївської селищної ради та Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, всіх номерних гербових печаток старостів 
Софіївської селищної ради, інших печаток та штампів Софіївської селищної 
ради та Виконавчого комітету Софіївської селищної ради необхідних для 
надання адміністративних послуг жителям Софіївської селищної 
територіальної громади. 

3.3. Організувати роботу, щодо приведення чинних нормативно-

правових актів Софіївської селищної ради та Виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, організаційно-розпорядчих документів у 
відповідність до цього рішення. 

3.4. Забезпечити реалізацію організаційних заходів, пов’язаних з цим 
рішенням. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              Петро СЕГЕДІЙ 


